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FULL INFORMATIU PER A L’ALUMNAT
Objectius del curs
L’aprenentatge d
 el segon curs d’alemany us ha d’encaminar cap a l’assoliment del nivell A2
del Marc Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa.
Expressió i interacció
Oral

●

●

Escrita

●
●

●
●

Comprensió

Comunicar-me en tasques
senzilles i habituals que
exigeixen un intercanvi
senzill i directe
d’informació sobre temes i
activitats familiars.
Mantenir intercanvis
socials molt breus encara
que, en general, no els
entengui prou com per
mantenir o dirigir jo mateix
una conversa.

Oral

Emplenar formularis
senzills amb informació
personal.
Escriure textos molt curts i
senzills, com ara notes i
postals, sobre temes de la
vida quotidiana relatius a
les seves necessitats
personals bàsiques.
Escriure notes i missatges
curts i senzills relatius a
necessitats immediates.
Escriure cartes personals
molt senzilles, per
exemple, per agrair alguna
cosa a algú.

Escrita

●

●

●
●

Comprendre expressions i
el vocabulari més freqüent
sobre temes d’interès
personal (per exemple,
informació personal i
familiar molt bàsica,
compres, lloc de residència,
ocupació laboral).
Entendre la idea principal
de missatges i avisos curts,
clars i senzills.
Llegir textos molt curts i
senzills.
Trobar informació
específica i previsible en
documents escrits senzills i
quotidians com ara
anuncis, prospectes, menús
i horaris, i puc comprendre
cartes personals curtes i
senzilles.

Metodologia de treball
Es prioritzarà l'aprenentatge de la llengua com a instrument de comunicació i, per tant,
tindran un paper essencial la participació activa i el treball col·laboratiu i en grups.
A més, hi haurà una aula virtual disponible per practicar i reforçar l'alemany de forma
autònoma des de casa. Cal recordar que el treball a l'aula no és suficient per assolir els
objectius del curs sense la dedicació personal regular fora de l'aula.
Material de treball

●

[21] A2 – Gesamtband - Ed. Cornelsen. Kurs-und Übungsbuch mit
DVD-ROM ISBN 978-3-06-520574-0
 Studio
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A més dels llibres, durant el curs es faran servir una amplia varietat de materials i recursos
addicionals fotocopiats o digitals. Pel que fa a les lectures, els alumnes llegiran dos llibres:
● D’octubre a Desembre: Oh, Maria … Leichte Lektüren Deutsch als Fremdsprache (Buch mit
Mini-CD) Ed. Klett - ISBN 978-3-12-606470-5
Materials i recursos opcionals recomanats
Diccionaris:
● https://de.pons.com/
● Diccionari català-alemany, alemany-català bàsic. Enciclopèdia catalana. ISBN
9788441228931.
● Langenscheidt Diccionario moderno Alemán : Español-Alemán / Alemán-Español. Ed.
Langenscheidt. ISBN 9783468960475.
Gramàtica:
● Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Grammatik Intensivtrainer A2 NEU, Ed. Klett.
ISBN 978-3-12-605166-8

Vocabulari:k
● Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Wortschatz Intensivtrainer A2 NEU, Ed. Klett
ISBN 978-3-12-605152-1
Avaluació
D’acord amb el que estableix la normativa de funcionament de les Escoles Oficials
d’Idiomes, “l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà
contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada, per tal de valorar el
progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen”.
D’aquesta manera, el seguiment del progrés de l’alumne es farà al llarg del curs a través de
proves formals, activitats de classes i treballs fets a casa i a classe (redaccions,
presentacions i exercicis diversos). L’avaluació està integrada dins el procés d ́aprenentatge
i, per tant, les proves i activitats destinades a avaluar no seran necessàriament anunciades
amb antelació i tindran lloc una sola vegada.
Els alumnes obtindran la qualificació d'APTE o NO APTE.
Per aprovar el curs per avaluació contínua caldrà:
● Haver assistit a, com a mínim, el 65 % de les classes previstes.
● Haver realitzat per a cada destresa, com a mínim el 80% de les activitats avaluables
requerides.
Tanmateix, si no es compleixen els requisits anteriors, els alumnes tindran la possibilitat
d’aprovar el curs únicament amb la prova final.
Tant la prova de validació (avaluació contínua) com l’examen final es qualifiquen
segons els següents percentatges:
Comprensió oral: 20%
 Comprensió escrita: 20%  Competència gramatical: 20 %
Expressió escrita: 20%
Expressió oral: 20 %
Per l’alumnat d’avaluació contínua el resultat d’aquesta prova final serà el 65% de
la qualificació que l’alumne obtindrà del curs. L’altre 35% serà el de la prova de
gener/febrer.
El curs de segon (nivell bàsic) s’aprova amb una nota mitja igual o superior a 65
sobre 100.
Activitats de seguiment del procés d’aprenentatge per orientar tant a l’alumnat com al
professorat:
● Tests per avaluar les diferents habilitats i continguts treballats a l’aula (comprensió
escrita i oral, expressió escrita i oral, i ús de la llengua)
● Tasques escrites i orals fetes a casa i a l’aula.
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● Tasques sobre lectures originals.
Altres tasques o proves que el professorat consideri convenient.
Horaris
● 2n T1: 16:00-18:15
● 2n N1: 18:45-21:00
A partir del mes de novembre mitja hora (30 minuts) es dedica a l’atenció a la diversitat i
a tutories personalitzades i/o amb grup amb la distribució que el docent consideri
necessària, amb la següent distribució:
● 2n T1: 15:45-16:00
● 2n N1: 18:30-18:45
Contacte i atenció a l’alumnat
Dolors Fons: dolors.fons@eoibadalona.cat
Hi ha un horari d'atenció per als alumnes 15 minuts abans del començament de la classe,
amb cita prèvia obligatòria.
E-mail escola
La comunicació de l’escola (professorat, direcció, secretaria) amb l’alumnat es realitza a
través de l’adreça electrònica que se’ls assigna. A partir del curs 2017-2018 TOT l’alumnat
1
té l’adreça cognomnomnumexpedient@eoibadalona.cat Es preveu que l’alumnat
nou tingui activa la seva adreça electrònica a mitjans d’octubre.
Ús del mòbil i altres eines semblants (ipads, …)
L’ús del mòbil com a diccionari, donat que és una eina d’aprenentatge, es farà seguint les
indicacions del professorat. Es prega que el poseu en silenci a classe i, en cas d’haver
d’atendre una trucada urgent, sortiu de la classe per parlar. Qualsevol altre ús que
no estigui estrictament relacionat amb l’aprenentatge no serà permès.
Permanència en els estudis
Dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat – l’alumnat té dret a romandre matriculat en
el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics
equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
Vegeu el quadre:
Idiomes

ALEMANY,
ANGLÈS i
FRANCÈS

Nivells

Cursos per
nivell

Màxim de vegades que es pot matricular
en aquest nivell

bàsic

2  (1r i 2n)

4

intermedi 1  (3r)
avançat

2 (4t i 5è)

2
4

Renúncia
L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un
idioma quan es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe. La renúncia implica
que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi la prioritat per
matricular-se l'any acadèmic següent, com a antic alumne. En el moment que es renuncia
es perd el dret d’assistir a classe. Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap

 El número d’expedient el trobeu a la part de dalt del resguard de matrícula

1
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taxa. La renúncia se sol·licitarà a Secretaria no més tard del 30 de novembre. Es pot
sol·licitar renúncia d
 e matrícula per a cada curs del m
 ateix idioma una s
 ola vegada.

EOI Badalona
4

